Č. j. MZP/2020/610/224

Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2020
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o
poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče
o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).
Číslo Výzvy
Podprogramy

Oprávnění příjemci
podpory

1/2020
Podprogram B - Podprogram pro zlepšování dochovaného
přírodního a krajinného prostředí
Podprogram C - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a
handicapované živočichy
Podprogram B – fyzické osoby, právnické osoby, organizační složky
státu
Podprogram C – fyzické či právnické osoby, které zajistí naplnění
Podprogramu dle Směrnice MŽP č. 10/2017

Termíny výzvy
Výše podpory
PPK B

Alokace PPK B
Alokace PPK C

14. 2. 2020 – 16. 3. 2020
Výše podpory je poskytována až do 100 % celkových způsobilých
výdajů.
Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč (bez DPH).
80 mil. Kč
17 mil. Kč (82 524,-Kč na pokrytí území jedné obec s rozšířenou
působností - ORP)

Cíl výzvy a podporovaná opatření
Cílem Výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny
prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu. Podporována
jsou opatření dle směrnice č. 10/2017, která je přílohou č. 1 této Výzvy, např. výsadby nelesní
zeleně, tvorba mokřadů a tůní, realizace prvků ÚSES, záchranné transfery živočichů, seč a
pastva druhově bohatých luk, likvidace invazních druhů a další opatření na podporu
biodiverzity a obnovy krajinných struktur.
Ministerstvo životního prostředí podporuje iniciativu Nadace Partnerství „Sázíme
budoucnost“, jejímž cílem je vysadit v české krajině během 5 let 10 milionů stromů na podporu
ekologické stability a snížení zranitelnosti krajiny vůči negativním dopadům změny klimatu.
Proto je v rámci Výzvy alokováno 40 mil. Kč pouze na výsadby nelesní zeleně ve volné krajině.
V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky).
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Způsob podání žádosti
Žadatel podává žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Podprogramu B a
Podprogramu C pro aktuální rok včetně příloh, a to písemně v jednom vyhotovení anebo
elektronicky (prostřednictvím datové schránky) místně příslušnému sběrnému místu Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Kontakt na jednotlivá regionální pracoviště AOPK ČR
včetně ID datových schránek naleznete v příloze č. 4. Při doručení žádosti je rozhodující datum
doručení, nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později doručené žádosti nebudou přijaty
do dalšího administrativního procesu.

Hodnocení žádostí
Žádosti, které splní podmínky programu a Výzvy, budou na příslušném regionálním pracovišti
AOPK ČR předloženy k hodnocení. Hodnocené projekty budou postoupeny k vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konkrétní hodnotící kritéria včetně bodového hodnocení jsou
uvedeny v Metodickém pokynu MŽP pro posuzování žádostí PPK B, který je přílohou č. 2 této
výzvy.
Na základě § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, může sběrné
místo žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti.
V rámci této Výzvy budou prioritně podporovány žádosti na výsadbu stromů (v pořadí dle
dosažených bodů), a to do vyčerpání vnitřní alokace na výsadby stromů, která činí 40 mil Kč.
Po vyčerpání této vnitřní alokace budou dále podporovány žádosti bez ohledu na jejich
zaměření v pořadí dle dosažených bodů. Při nedočerpání vnitřní alokace určené na výsadbu
stromů budou zbylé finanční prostředky využity pro podporu ostatních žádostí v pořadí dle
dosažených bodů.

Omezení v rámci Výzvy
V rámci Výzvy jsou podporována opatření na výsadbu dřevin pouze mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy (dle § 2 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu - stavební zákon, v platném znění.).
Jeden žadatel může v rámci Výzvy podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich
účelovému dělení, tzn. v rámci jednoho katastrálního území lze akceptovat pouze jednu žádost
na stejný typ opatření. (Například je možno akceptovat žádost jednoho žadatele na obnovu
tůně a žádost na liniovou výsadbu podél cesty, obě ve stejném katastrálním území, ale nelze
akceptovat dvě žádosti na výsadbu dřevin, dvě žádosti na seč travních porostů atd. Pokud chce
žadatel realizovat stejná opatření na více místech v rámci katastru, měl by je sloučit do jedné
žádosti, jejíž částka nepřekročí 250 000,-Kč).

Registrace výsadeb dřevin
V rámci podpory iniciativy „Sázíme budoucnost“ zajistí AOPK ČR zaregistrování realizovaných
výsadeb
dřevin
na
internetových
stránkách
Nadace
Partnerství
https://www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby
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Přílohy
1. Směrnice MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o
krajinu v letech 2018 – 2020 včetně příloh
2. Metodický pokyn MŽP pro posuzování žádostí PPK B
3. Náklady obvyklých opatření MŽP 2020
4. Adresář místně příslušných sběrných míst AOPK ČR

V Praze dne 12. 2. 2020
Zpracovalo: Oddělení krajinotvorných programů
Schválila: Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka Odboru obecné ochrany přírody a krajiny

